Liefdevol aandenken aan
Mevrouw

Erna Vyncke
Geboren te Roeselare op 6 februari 1937
en rustig ingeslapen in het zorgcentrum
Huize Zonnelied te Ieper op 4 augustus 2021
Echtgenote van
Hugo Van Coillie †
Moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van
Ernie Van Coillie – Christel Bovyn
Mara Van Coillie – Gielen Dejonckheere en kinderen
Falke Van Coillie – Stefaan Steen
Steffi Van Coillie en zoon
Yana Van Coillie
Martine Van Coillie – Gino Vercamer
Benny Vercamer – Naomi Callens en kinderen
Stephanie Vercamer – Andreas D’hondt en kinderen
Olivier Vercamer – Maaike Mylle
Luc Van Coillie – Fanny Foulon
Femke Van Coillie – Jorim Swenne
Jochen Van Coillie – Sarah Dumoulin †
Silke Van Coillie – Esli De Thaye
Imke Van Coillie
Marc Van Coillie – Suzy Delecluyse
De begrafenisdienst wordt gehouden in intieme kring op 12 augustus 2021
om 10 u 30. U kan de begrafenisdienst volgen via livestream op de
rouwpagina van Erna op www.uitvaartzorg-leo.be. Kies stream 1.

Als een mens sterft, kan hij dan weer leven?
Ik zal wachten, al de dagen van mijn dwangarbeid
tot mijn verlossing komt. U zult roepen en ik zal u antwoorden.
Naar het werk van uw handen zult u verlangen.
- Job 14:14, 15

Met oprechte dank voor jullie blijken van medeleven.

Lief Moetje,
Waar te beginnen? Bij de zee in ‘t Reigersnest in
Sint-Idesbald of de Oostenrijkse bergen in ’t Zillertal?
Moetje,
Je was fysiek klein en tenger, maar anders o zo sterk en
krachtig. Je ging door het vuur voor Va en voor je
kinderen, maar vooral voor je geloof.
Jouw voorbeeld gedurende jouw leven is voor mij een
stimulans geweest om te volharden zoals jij deed. Zelfs
toen je op het einde van je leven alles wat minder kon
ordenen, kwam een glimlach op jouw gezicht wanneer we
spraken over de prachtige toekomst die ons wacht.
Samen terug de bergen in trekken in Oostenrijk, met
iedereen die je graag zag en met Va, die je op het einde
van je leven vaak miste.
Vaak zei je “Jehovah heeft madeliefjes gemaakt en
zonnebloemen”, we zien uit om weldra zowel ons
“lief madeliefje als onze lieve zonnebloem” en nog vele
anderen terug te zien.
Tot straks moe en dikke zoen.

Lucske

Welnee, wat mij direct voor ogen komt is jouw volledige
toewijding aan Jehovah. Wat er jou ook overkwam,
jouw sterke geloof en vast vertrouwen hielpen jou er steeds
door. Op mijn geest staat jouw lievelingstekst gegrift: ‘Maar
wie tot het einde heeft volhard, die zal gered worden.’
- Mattheüs 24:13
Lief moetje, jij bent er al, je hebt volhard. Aan ons om jouw
getrouwe voorbeeld na te volgen, zodat we elkaar binnenkort weer kunnen omarmen. Of zoals je vroeger wel eens
deed “onder mijn armen doorlopen”. Zo zal ik aan jou blijven
denken: klein van gestalte maar O zo GROOT in geloof!
Je Marcske
Lieve Moetje,

Mijn liefste moetje,
Als klein mensje geboren, maar met een hart zo groot,
vol liefde, zo gul, barmhartig, nooit geen slecht woord,
een prachtig voorbeeld voor iedereen.
Lief en leed heb je gekend. Je zei altijd, ‘ klein, maar
dapper’. En dat was je wel.
Je was er altijd voor ons, je liefde, je raad, je aandacht.
Je hebt ons zoveel geleerd, maar vooral de liefde voor
je schepper, schipperen deed je niet, je had een rotsvast
vertrouwen in je God. Daarvan heb ik zoveel geleerd.
Ik ben zo blij dat jij mijn moetje bent.

net zoals bij ons Va begin ik met je harde werk aan de
naftepompe ‘de VIP’ die nadien Texaco werd! Wat was je
vriendelijk, behulpzaam maar evenzeer ook commercieel!
Anders had je nooit de tienduizenden liters aan tankbeurten
op een maand verkocht. Spontaan herinner ik mij nog een
heer met Amerikaanse slee alle remmen dichtgooien om bij
jou te kunnen tanken.

En zoals we het er zo dikwijls met elkaar over hadden,
we zaten dicht tegen elkaar, onze handjes samen,
‘Jehovah is niet vergeten wat jij voor Hem hebt gedaan’.
Je hebt volhard en jouw beloning is een opstanding, om
samen met vatje en wij te mogen leven in het paradijs.
Ik zie ernaar uit, vol tranen van geluk zal ik daar staan,

Maar evenzeer herinner ik mij nog je lekker eten, je belegde
boterhammen, je zelfgemaakte confituur. Wij moesten niets
doen, enkel smullen van zoveel lekkers. Of je kreeftjes in
cognacsaus, de beste cognac natuurlijk, want het moest
altijd het beste zijn! Wat hadden wij een fantastische kindertijd
met een liefdevolle moeder! Nadien gingen wij onze eigen
weg, maar verloren elkaar niet uit het hart. Toen er duisternis
kwam vroeg je nog altijd eerst naar jouw eerstgeborene,
bedankt hiervoor. Rust zacht Moetje.

om jou te knuffelen van geluk.

Ernie

Jouw Tineke

